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 )صبح(12/12/1399ه نبشسه   روز– (78)  هشتم و  هفتاد  جلسه علني
 

)بندههای دههدده و ه ز ه جدز  6تبصره هزینه ای    بخش  -هزینه ها)کل کشوور 1400(ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال 1

بده ممیسدیو   6تصویب شه و بنه )ی( تبصدره   7(  و همچنین بخش هزینه ای تبصره 21و 19ه20الحاقيه س و بنههای الحاقي

 .(و ادامه بحث به جلسه بعه از ظهر امروز مومول گردیهارجاع 
 

 تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی (
 

 امروز 14ساعت  ادامه جلسه ، تنفس  اعالم  (

 

 )بعه از ظهر(12/12/1399روز  سه شنبه –( 78هشتم  )  ادامه جلسه علني  هفتاد و
 

به تصویب رسدیهه بنده   9و  8تبصره های  بخش هزینه ای  -)هزینه هاکل کشور 1400(ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال 1

 (و ادامه بحث به امشب مومول گردیه.به ممیسیو  ارجاع و  8)ب( تبصره 
 

 (قرائت بیانیه2 
 

 نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی( تذکرات آیین 3
 

 امشب  19ادامه جلسه ساعت ،  تنفس اعالم (  4
 

 )شب(12/12/1399روز  سه شنبه –( 78ادامه جلسه علني  هفتاد و  هشتم  )
 

 تبصدره  ازهایي و بنه  11و  10تبصره های  بخش هزینه ای  -)هزینه هاکل کشوور 1400(ادامه رسیدگی به الیحه بودجه سال 1

 مومول گردیه.( ینههادامه بحث به جلسه آ  به ممیسیو  ارجاع شه و   ءو اجزا 12به تصویب رسیه و بنه الف تبصره 12
 

 تذکرات آیین نامه ای، اخطار قانون اساسی و تذکرات شفاهی(2
 

 

 

 صبح 7:45ساعت  13/12/1399شنبه مورخ چهار اعالم ختم جلسه ،جلسه آینده روز (  3
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 78خالصه جلسه
سه شنبه)صبح، بعد از ظهر و 

 شب(
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مد   1400ه رسدیهگي بده حیحده بودجده سدال (ادام1

 مشور)هزینه ها(

، مووارد با  قلم معمولی   هزینه ای، موارد هزینه ها  در بخش  نکته:

ی به صورت رنگی )طوسی( و موارد حذفی بوه رنوس سو او  و حاصال

 به صورت نقطه چ ن مشخص گردیدو است. درآمدی بخش 

وافو،، نماینودو پس از ارایه پ شوناادها و اهاوارات مخوالم، م

 6تبصوورو  هزینووه ایدولووت و سووخنگوی یم ،وو و ، بخووش 

و 20،19د،هو، و ، ز ، جز الحاقی، س و بندهای الحاقیبندهای )

تصویب شد و بنود   7و همچن ن بخش هزینه ای تبصرو   (21

بعد از ادامه بحث به جل،ه و به یم ، و  ارجاع  6)ی( تبصرو 

 مویول گردید:هار امروز 

 6تبصره   

 د
 1ردیف

( قوانو  احاوا  32( بنود )(( موادو )1متن زیر بوه جوز) ) -1

شاخصواای »شوود:های توسوعه یشوور افوافه میدائمی برنامه

های غ ربرخووردار از اشوتلال موفووع ایون مناط، و شارستا 

تصویب ه وتت جز) با پ شنااد سازما  برنامه و بودجه یشور به

 «رسد.وزیرا  می

 2ردیف 

ض ارزش افزودو دریافتی از واحدهای تول دی مال ات و عوار -2

و پ ماناارا  پروژو ای واقع در استا  به ح،وا  اسوتا  محو  

 استقرار واحد تول دی منظور می شود.

سازما  امور مال واتی مالوم اسوت پرونودو هوای واحودهای  -

تول دی و خدماتی با شخص ت حق قی یوا حقووقی دارای یو  

واحد تول دی یا خدماتی آناوا مح  فعال ت را یه مح  استقرار 

در استا  مح  استقرار دفتر مریزی آناا ن ،ت، بوه ادارو یو  

امور مال اتی استا  محو  اسوتقرار واحود تول ودی و خودماتی 

 ارسال یند.

 3ردیف

( 6( بنود ) ( موادو )1عوارض ارزش افزودو موفوع جوز) )-3

 های تارا  و اسالمشارقانو  برنامه ششم توسعه در شارستا 

( در نقاط شاری تاورا  %88درصد )به ن،بت هشتاد و هشت 

( در نقواط روسوتایی و %12درصود )و شار اسالمشار و دوازدو

 .شودعشایری آناا توزیع می

سازما  امور مال اتی موهم است گزارش عملارد این بند را در 

 ماهه به دیوا  محاسبات یشور ارائه یند سه مقاطع 

 هد

ع حاصله برای موارد مندرج در مادو مذیور به بمنا .......... -هو

نامه اجرائی این بند متضمن سقم و نحوو رسد.آی نمصرف می

برگزاری مناقصه به پ شنااد مشترک سازما  برنامه و بودجه 

وزیرا  تصویب ه تت  یشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به

الغ بم گزارش مالفند ن رو و نفت هایوزارتخانه .رسدمی

ای از مح  منابع این بند را از های ب مهپرداختی شریت

های برنامه های مذیور اخذ و گزارش آ  را به یم ، و شریت

 و بودجه و انرژی ارائه دهند.

گر با هماهنگی وزارتخانوه هوای نفوت و ن ورو های ب مهشریت

مالفند با صدور ب مه نامه، مشتریا  را از حقوو  خوود مطلوع 

تناسووب بووا مبلووغ دریووافتی شووریت ب مووه مربوطووه نماینوود و م

 .خ،ارات واردو را جبرا  نمایند

گر منطقه حوادث ناشی از موفوع این بنود را های ب مهشریت

در یمتر از دو ماو بررسی و حدایثر تا سه ماو پرداخت نماینود، 

 .مح  حادثه در ب رو  یا داخ  منزل اتفا  افتادو باشد

 و
الوذیر حودایثر اول ه، قطعات و یاالها فو فارست مواد  ........-و

دوماو پس از ابالغ این قانو ، توسو  سوازما  محو   زی،وت 

شود. تول دینندگا  و واردیننودگانی یوه بوا تع  ن و اعال  می

تتی د سازما  حفاهت مح   زی،ت ن،بت به بازیافت پ،وماند 

انود، حاص  از مواد اول ه، قطعات و یاالهوای خوود اقودا  نمودو

شوند. منابع وصولی تا سوقم دو هوزار شمول این عوارض نمیم

( ریال از مح  ردیم شومارو 10.000.000.000.000م ل ارد )

( ایون قوانو  در اخت وار وزارت 9جدول شمارو ) 39-530000

یشور قرار می گ رد تا پوس از مبادلوه موافقتناموه بوا سوازما  

  از برنامه و بودجوه یشوور بورای بازیافوت پ،وماندهای حاصو

یاالهای مزبور)ایجاد تتس ،ات منطقه ای تبودی  پ،وماند بوه 

مواد و انرژی( با اولویت مشواریت بخوش خصوصوی و نظوارت 

سازما  حفاهوت محو   زی،وت مصورف شوود. دسوتورالعم  

شناسایی نحوو رس دگی و تشوخ ص مطالبوه و وصوول توسو  

سازما  امور مال اتی یشوور تا وه و پوس از تتی ود وزیور اموور 

 .شودادی و دارایی ابالغ میاقتص

 ز
 530000-38ای و معووادل آ  از مح  ردیم هزینوه ...........-ز

جویی ارزی در معالجوه ( به ه تت امنای صرفه9جدول شمارو )

یابد تا جات خرید عضو مصنوعی )پروتز( ب مارا  اختصاص می

های دارویوی یاشت حلزو  شنوایی و ن ز جات درما  و هزینه

اوت ،وم، گوشوه، سول اک،  :ب ماری های نادر از جملوهب مارا  
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، س ،ت   ف بروزیس، یم خوونی (eb)  متابول   و بال پروانه

داسی شا )س ا  س  آنمی، س ا  س  تاالسمی( و ب مواری 

در تول د آنتی بوادی و  یل ویب مارا  نقص ایمنی مادرزادی و 

 ..هزینه شود (sma) ب ماری تحل   عضالنی نخاعی مادرزادی

 جز الحاقي
یل ه صاحبا  حرف و مشاغ  پزشای، پ راپزشای، داروسوازی 

و دامپزشای یه مجوز آناوا توسو  وزارت باداشوت، درموا  و 

شوود آموزش پزشای و یا سازما  نظا  پزشای ایرا  صادر می

و یل ه اشوخاص شواغ  در ی،وب و یارهوای حقووقی اعوم از 

آئو ن ناموه ویالت و مشاورو حقووقی و خوانوادو، در چوارچو  

 هووای م،ووتق م مصووو ( قووانو  مال ات169( مووادو)2تبصوورو )

با اصالحات و الحاقات بعودی مالفنود از پایانوه  1366/ 12/ 3 

 .فروشگاهی استفادو ینند

به ممیسدیو   6بنه )ی( تبصره  2و  1بخش هزینه ای ردیف های 

 ارجاع گردیه.

 س

مال اتی ها و تخف فات های اجرائی موهفند معاف تدستگاو -س

خرجوی در ح،واباای  -و گمریی قانونی را به صوورت جمعوی

هوا و تخف فوات مربوط به خوود ثبوت یننود. عملاورد معاف ت

گمریی به عنوا  مال ات بر واردات وصوولی گمورک جماووری 

 .شوداسالمی ایرا  مح،و  می

 19بنه الحاقي 

( از درآمدهای حاصو  از %20دولت موهم است ب ،ت درصد)

دهای م،واونی  گورا  ق موت را از محو  ردیوم مال ات واحو

بابوت توام ن م،وان موددجویا  تحوت  79-530000شمارو 

 پوشش حمایتی هزینه نماید.

 20بنه الحاقي 

وزارت امووور اقتصووادی و دارائووی موهووم اسووت در راسووتای 

هدفمندسازی معاف تاای مال واتی و گمریوی و شوفاف سوازی 

گمریی با نور  صوفر حمایتاای مالی، س است اعتبار مال اتی و 

 قوانو   در مصور  مال واتی  را جایگزین معاف ت هوای قوانونی

حات بعدی آ  و اصال و 3/12/1366 مصو  م،تق م مال اتاای

قانو  امور گمریوی و اصوالحات بعودی آ  نموودو و فارسوت 

تمامی معاف ت های مال اتی و گمریی و م زا  معاف ت آناوا را 

 بوه قوانو  ایون  بوالغمشخص و هرف مدت سوه مواو پوس از ا

 شوام  بایود فارسوت ایون نمایود ارائه اسالمی شورای مجلس

و گمریوی چشوم  مال واتی درآمد م زا  اشخاص، فعال ت حوزو

 پوشووی شوودو در اثوور ایوون معاف ووت هووا و اسووتناد قووانونی ایوون 

 .معاف ت ها باشد

 21بنه الحاقي 

های مال ات نق  و انتقال و سود ایجادی در شریت ........

های ساامی وسس، ناشی از انتقال آوردو غ رنقدی به شریتم

عا  در شرف تاس س یه بمنظور ایجاد و تام   پروژو های 

های تمل  تول دی صنعتی و یشاورزی، زیربنایی و طر 

گ رد و مجوز ای و حم  و نق  شا  میدارایی های سرمایه

عرصه عمومی و تاس س آ  از سازما  بورس و اورا  باادار 

 .شود، مشمول مال ات به نر  صفر خواهد بودخذ میا

 6بند الحاقی  به تبصره بخش هزینه ای 
هوزار دنبوال کننوده  500درآمدهای کاربران دارای بویش از 

های کاربرمحور از محل تبلیغات مشووول مالیوات بور رسانه

سازما  امور مال اتی مالم است هرف دو مواو درآمد خواهند بود. 

شد  این بنود دسوتورالعم  اجرایوی مربووط بوه اخوذ  االجرااز الز 

های یاربرمحور از محو  ای رسانهمال ات از درآمدهای یاربرا  حرفه

تبل لات را تا وه و بوه تتی ود وزیور اقتصواد و اموور دارایوی برسواند، 

سازمان امور مالیاتی مکلف است لیسوت مودیوان مالیواتی و 

و در سوایت  تهیوه، خوداظهاری تهیه شده توسو  آنهوا را 

 .سازمان در منظر عووم قرار دهد

بخش درآمودی بنود الحواقی صودرالذیر قوبال  :شایان ذکر است 

سوازما  اموور مصو  شدو بود و در این جل،ه بخش هزینوه ای آ   )

االجرا شد  ایون بنود دسوتورالعم  مال اتی مالم است هرف دو ماو از الز 

های ای رسوانهاربرا  حرفوهاجرایی مربوط به اخوذ مال وات از درآمودهای یو

یاربرمحور از مح  تبل لات را تا ه و به تتی د وزیور اقتصواد و اموور دارایوی 

 ( به تصویب رس د..برساند،

به اسوتثنای بنود )ی(،  6بخش های هزینه ای تبصرو توضیح: 

بنود )ی ( بوه یم ،و و   2و  1ردیم های به تصویب رس د.و 

 ید.()با دو سو  مصو  گرد. .ارجاع گردید

 7تبصره 

 الف

( قوانو  5یل ه دسوتگاهاای اجرائوی موفووع موادو )-2ردیف

 ششوم برناموه قوانو ( 29) موادو و  مدیریت خدمات یشووری

 تصوری  یوا ذیر م،تلز  شریتاای و دستگاهاا جمله از توسعه

 سووازما  و نفووت وزارت تابعووه و اصوولی شووریتاای ماننوود نووا 

 و توسوعه ازما سو و( ایودرو) ایورا  صنایع نوسازی و گ،ترش

ازی معاد  و صنایع معدنی ایرا  )ایم درو( مالفنود یل وه نوس

ای( را صورفا  از طریو، ح،اباای ریالی خود )درآمدی و هزینوه
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داری یوو  یشووور و نووزد بانوو  مریووزی افتتووا  یننوود. خزانووه

هوای هوا و پرداختدستگاهاای یادشدو موهفند یل وه دریافت

شدو نزد بان  مریوزی تا های افتخود را فق  از طری، ح،ا 

انجا  دهنود. نگاوداری هرگونوه ح،وا  توسو  دسوتگاهاای 

مذیور در بانای غ ر از بان  مریزی در حام تصرف غ رقانونی 

در اموال عمومی است. ناادهای عمومی غ ردولتی در رابطه بوا 

آ  بخش از منابع خود یه از مح  منابع عمومی یوا یمااوای 

 .ل حام این جز) می شوندشود، مشمومردمی تتم ن می

وزارت صنعت، معد  و تجارت مالوم اسوت از - 2بنه الحاقي 

های خودروسازی ایرا  خوودرو و سوایپا از محو  طری، شریت

تول د محصوالت ملی خود ن،بت به فروش خودرو به جانبوازا  

( دارای محوودودیت هووای  %25بوواالی ب ،ووت و پوون) درصوود)

( توا هفتواد %50رصود )ج،می و حریتی و جانبوازا  پنجواو د

( با معرفی بن اد شا د و امورایثارگرا  بوا تق،و   %70درصد )

پن) ساله اقدا  یند و گزارش عملارد را هر سه ماو ی  بار بوه 

یم ، و  های برنامه و بودجه و محاسبات و صونایع و معواد  

 نماید. مجلس شورای اسالمی ارائه 

)با دو .ب رس دبه تصوی 7بخش های هزینه ای تبصرو توضیح: 

 سو  مصو  گردید.(
 

تذمرات آیین نامه ایه اخطار قانو  اساسي و تدذمرات (2

 شفاهي

 بوه اسوتناد با تذیری در  :ومن نماینهه ف خلی  بهروزی فرآقای  

 دربوارو مجلوس داخلوی ناموهآی ن قوانو ( 22) مادو( 11) بند

فواع از جایگواو قوانونی د و مجلس منزلت و شت  حفظ فرورت

نمایندگا  گفوت: طوی روزهوای اخ ور بوا حوذف پ شوناادات 

ایم لذا طب، نمایندگا  از سوی ه تت رئ ،ه مجلس روبرو بودو

ده م پ شوناادات نماینودگا  مطور  و در  نامه باید اجازوآی ن

 صحن علنی دربارو خالف قانو  بود  آ  تشخ ص دادو شود.

 تموامی طور : گفت تذیر این به پاسخ در:  بافقالی  دمترآقای 

 و ن ،وت پوذیراماا  علنوی جل،وه در نماینودگا  پ شناادات

دربارو وارد بود  یا وارد نبود  برخی مووارد  ن ز قوان ن معاونت

اهاارنظر یردو یه در س ،تم ن ز ثبت شدو است لذا علت عد  

 طر  این پ شناادات در صحن، هم ن موفوع است.

نامه مجلس خاطر نشوا  یورد: طبو، ه با اشارو به آی ندر ادام

نامه زمانی یه اصال  ی  و یا رفع اباا  دربارو برخی قانو  آی ن

تووا  بعود از آ  اصوالحات جوز را گ ورد، نمیموارد صورت می

 .مطر  یرد

بوا اسوتناد بوه   نماینهه مهریز و بافق: محمهرضا صباغیا   آقای

ناموه ناموه داخلوی مجلوس گفوت: آی ن( آی ن16( و )11مواد )

طر  گوید پ شنااد نمایندگا  باید در صحن علنی مداخلی می

شود اما ه تت رئ ،ه عنوا  یوردو اسوت یوه بورای ب وا  هور 

پ شنااد باید درخواست یتبی ارائه شود یه این یار بوا ذلوت و 

 خواری و التماس باید صورت گ رد.

اید یه ب ا  اخطوار مبنوای همچن ن در حوزو اخطار ن ز گفته 

پ شونااد بنودو در یاوی از  4ای ندارد و حواال اموروز نامهآی ن

 .است شدو حذف رئ ،ه ه تت  های الیحه بودجه توس بند

کند و سال اول یا بار اول نیست که مجلس بودجه تصویب می

ای هستیم ناشی از سوء مدیریت رئیس اگر شاهد چنین رویه

مجلس است. اینجا مجلس است، پادگان نظامی نیسوت و موا 

نوایندگان مجلس هسوتیم، شووا ئرئویس مجلوس( مجوری 

خوواهیم ببو  ه برتر نیستید؛ از ایون رو میهستید، نوایند

 نامه داخلی عول کنید، مشکل مجلس هوین است.آیین

اید، یک فراکسیون درسوت جنابعالی یک حزب تشکیل داده

گذارید دیگران حور  بزننود، اجورای دقیو  اید و نویکرده

نامه ح  ما است، فردا هم این موضوو  گریبوان سوایر آیین

گذارید حر  بزنم؛ ح  هووه . چرا نویگیردنوایندگان را می

نوایندگان است که نظر خود را بگویند، بنده هوی  تووهینی 

 کنم.نوی

 صوحبت تووان منمی حتوی ایود،آوردو پو ش وفعی چه بب ن د

 ده ود،می صوحبت اجوازو نماینودگا  از تعدادی به تناا ین م،

 از ما ین م، ارائه پ شناادی نامهآی ن اساس بر توان منمی حتی

نامه لس هی  انتظاری نداریم جز اجرای دقی  آیینمج رئیس

اگر مشا  تعداد زیاد پ شوناادها اسوت نبایود آناوا را  داخلی،

توان د از ما خواهش ین د، تدب ر ین ود یوا حذف ین د بلاه می

 جل،ه غ رعلنی بگذارید.

شوود یوه قوانو  بودجوه تصوویب می ن ،ت اول سال و اول بار

 نو  را رعایت ین د.ین م قاخواهش می

 نماینودو ایون توذیر به پاسخ در : محمهباقر قالیباف دمترآقای 

 یه داشته هاییصحبت صباغ ا  آقای حال هر به: گفت مجلس

 اسواس بور ایشوا  اسوت، وارد ایشوا  حرف به اشااالتی البته

 حورف ده ود اجوازو اموا اسوت ناردو صحبت داخلی نامهآی ن

 .شود شن دو مخالم

العم  مجلس به حرف ایشا  یافی است و بندو اعتوراض عاس

ناموه داخلوی نودار  و صوحبتی ( آی ن75و یا استناد به موادو )

 ینم.نمی
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 بوه اسوتناد با تذیری در نماینهه مالیر:  احه آزادی خواهآقای 

 اهاووارات از انتقوواد بووا مجلووس داخلووی نامووهآی ن( 20) مووادو

 ن،وبت مون یه بگوید ندارد ح، ی،ی: گفت ، بافقی اغ ا صب

تواننود همه اخت ار دارند و می زیرا ه،تم ترنمایندو سایرین به

ناموه (آی ن20ن،بت به م،ائ  اهاوارنظر یننود.مطاب، موادو )

گانوه مشخصوی داخلی مجلس رئ س قوو مقننوه وهوایم هفت

  دارد یه باید اناا را اجرایی یند. 

به ایناه آقای صوباغ ا  نماینودو فعوال و متودینی وی با اشارو 

است، افزود: اموا هموه موا بایود بودان م اموروزو از سووی افوراد 

گ ورد، مختلفی مجلس شورای اسوالمی موورد حملوه قورار می

مجلس شورای اسالمی از سوی رهبر انقال  به عنوا  مجلوس 

 توالش برخوی یوه  انقالبی نامگذاری شد و این در حالی اسوت

 جلوو دهند. را مجلس ایشا  نظر برخالف ندینمی

مجلس انقالبوی بوا تصوویب قوانو  اقودا  راهبوردی در مقابو  

های هالمانه لرزو بر تن دشمنا  و استابار ایجاد یورد و تحریم

 دولت ن ز مجبور به پذیرش اجرای این قانو  شد.

لذا نبایود صوداهایی از  دهدمی جا  مرد  برای یازدهم مجلس

 رو  رود یه سبب آس ب شود؛ ایناه گفته شوود این مجلس ب

 مجلس شب ه پادگا  است، درست ن ،ت.

وی با اشاره به اینکه مجلس انقالبی مدال نوکری مردم را بور 

دهد این مجلس شبیه پادگان گردن دارد که این امر نشان می

هایی ای در هر مقامی صحبتنظامی نیست، افزود: اینکه عده

اظهارنظر نادرست دارند، اقدام ناصحیحی کنند و را مطرح می

 کند.است زیرا رسواً برای ضد انقالب سوژه درست می

صوب  در مجلوس  7همگا  شاهد ه،تند نمایندگا  از ساعت 

هایشوا  شوب بوه خانه 10شووند و شورای اسالمی حافور می

روند و برای انجا  وهایفشا  ه چ منتی بر سر مرد  ندارند؛ می

ین م و مدیریت آقای قال بواف تشوار مویبدو  ش  از ح،ن 

انتظار می رود وهایم محوله برای ادارو مجلس به خوبی انجا  

 شود.

قال باف گفت: این مجلس به ریاسوت شوما آقای وی خطا  به 

در رو منزل ل لوی یوه خطرهاسوت »رای داد و حاال می گوی م 

و از رای خود « در آ /شرط اول قد  آ  است یه مجنو  باشی

  می گردیم و حمایت می ین م.بر ن

 توذیرا در   میبده:تفدت و نمایندهه  میرمحمهی میبدهی ی  آقا

 آشنا یرد من با چه هر یه ننالم ب گانگا  از: گفتای  نامهآی ن

 بوه یوه تامتی و توه ن دل   به ینممی عذرخواهی بندو یرد؛

 روز از. شد اسالمی شورای مجلس نمایندگا  و مجلس ریاست

ش مقا  معظم رهبری و مودال فرمای به مجلس گ ریشا  اول

ها عل ه مجلوس شوا  حاش ه ها وافتخار مجلس انقالبی تامت

گرفت و به هر طریقوی یوه توان،وتند عل وه مجلوس اسوتفادو 

شد یه خودما  به خالف و به شا  تاموت یردند.باورما  نمی

ینم عل ه مجلس صحبت ین م، بندو از نماینودگا  سووال موی

اگر بخواه م چند نمایندو شاخص یه ب شترین تذیر، ب شترین 

ا در اخت ار دارنود را نوا  ببرنود، از ها و ب شترین تریبو  رطر 

 برند؟آقای صباغ ا  نا  نمی

های آقای صوباغ ا  در خصووص وجوود وی با انتقاد از صحبت

 یوه  یننودمجلس پادگانی گفت: افورادی چنو ن صوحبتی می

 را تووذیر ب شووترین و داشووته اخت ووار در را تریبووو  ب شووترین

 ذرخواهیعوو مجلووس رئوو س از صووم مانه رو ایوون از انوود؛دادو

 .ینممی

تر نداریم، سوال من این فرمایند در مجلس نوایندهاینکه می

تر است اگر رئیس مجلس به وظایف خودش عول کند، نواینده

زنید؛ وظایف زیوادی بور شود. این چه حرفی است که میمی

عهده هیأت رئیسه است البته به نحوی هم این مجلس انقالبی 

ا سرباز نظام هستیم و به سرباز پادگان است و آن اینکه هوه م

کنیم. بنده مجودداً از رئویس مجلوس بوه بودنوان افتخار می

 کنم.هایی که به ایشان شد، عذرخواهی میخابر توهین

در وایونش بوه اهاوارات  نماینهه محالت : علیرضا سلیميآقای 

مجلس چشم و گوش مرد  اسوت  آقای صباغ ا ، اهاار داشت:

ین اهاارات انجا  موی شوود، تریبوو  ، در مجلس فعلی آزادتر

مجلس برای همه باز است، چه ی،ی در مجلس قصد صوحبت 

داشووته و تریبووو  از آ  گرفتووه شوودو اسووت؟ از ایوون آزادتوور، 

آزادترین مجلس در نظا  جماوری اسالمی وجود نودارد. البتوه 

همه می دان م مجلس یازدهم قب  از ایناوه آغواز شوود، موورد 

تخریوب مجلوس فعلوی بوه صوورت  98د اسفن 3هجمه بود. از 

سازماندهی شدو شروع شود و خبرسوازی هوای جعلوی و دروغ 

های رسانه ای پشت سر هم آغاز شد. برخی اوقات انتقاداتی بر 

مجلس وارد است، اما ه ات رئ ،ه با جا  و دل انتقادات را می 

پذیرد، اما برخی حرف ها یوه خوالف اسوت و واقع وت نودارد، 

ب ا  نان د، واقع ت این است یوه از ایون  خواهش می ینم یه

مجلس آزادتر ما سراغ نداریم، مجل،ی یه هر ی،ی اهاوارنظر 

 .و ناته ای دارد آ  را آزادانه ب ا  می یند

 بوا توذیری در   نماینهه مرما : محمهرضا پور ابراهیمي  آقای 

 در بورس عالی شورای مصوبه استناد به دولت تصم م به اشارو

  م ل وو 50: گفوت،  یشور هایاستا  مجامع برگزاری راستای
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 60نفر از جمع ت یشور دارای ساا  عدالت ه،تند یه حودود 

 اند.درصد آناا روش غ رم،تق م را انتخا  یردو

گ ری م ل و  نفر تصوم م 30بر اساس این مصوبه برای حدود 

خواهد شد و این در حالی است یه اقدا  شورای عوالی بوورس 

های یلی و همچن ن ملایر بوا قوانو  تجوارت برخالف س است

 ت.اس

اقدا  یاد شدو به ه چ عنوا  به صال  یشور ن ،ت از این رو از 

ای در یم ،و و  العوادووزیر اقتصاد دعوت شدو در جل،ه فو 

اقتصادی مجلس حضور یابد و در این راستا توفو حات الز  را 

درصد از  45ب ا  یند.باید حقو  مرد  رعایت شود زیرا حدود 

نا  ینند توا در اقدا  به ثبت انددارندگا  ساا  عدالت نتوان،ته

 این مجامع شریت ینند.

دولت باید پاسخ دهد چرا رویکرد سیاسی به سهام عدالت در 

دهد؛ در واقو  رویکورد جریوان دولتوی، ها نشان میاستان

کند و ایون در حوالی ها دنبال میاقتصاد سیاسی را در استان

را  است که رئیس مجلس باید به این موضو  وارد شوود و آن

 .بررسی کنیم

 

 امروز 14 ادامه جلسه ساعت (اعالم تنفسه 3
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)بعده از 12/12/1399شنبه مورخ سه روز  78ادامه جلسه 

 ظهر(

مد   1400(ادامه رسدیهگي بده حیحده بودجده سدال 1 

 مشور)هزینه ها(

نه ای  با  قلم معمولی ، مووارد در بخش  هزینه ها ، موارد هزی نکته:

اصالحی به صورت رنگی )طوسی( و موارد حذفی بوه رنوس سو او  و 

 بخش درآمدی  به صورت نقطه چ ن مشخص گردیدو است.

پس از ارایه پ شوناادها و اهاوارات مخوالم، موافو،، نماینودو 

و  8تبصرو های  دولت و سخنگوی یم ، و ، بخش هزینه ای

به یم ، و  ارجاع شد  8) ( تبصرو  به تصویب رس د، بند  9

 ادامه بحث به جل،ه بعد از هار امروز مویول گردید:و 

 8تبصره   

 الف
( قانو  برنامه ششم توسعه، 35در اجرای بند ) ( مادو )  -الف

دولت مالم است اعتبارات مورد ن از را از مح  طرحاای ذیو  

به عنووا  سوام  1307002000و  1306012000های برنامه

مانودو بوه عنووا  یم  بالعوض دولت هزینه ینود. سوام باقی

صوورت نقودی یوا توتم ن یوارگر و توتم ن بردارا  بهسام بارو

مصال  یا یاریرد وسای  راه،ازی و نقل ه یا تاواتر زمو ن و یوا 

نصب شمارشگر)ینتور(های هوشومند بور روی چاهاوای دارای 

 برداری قاب  پذیرش است.پروانه بارو

 ردیف های آ  به ممیسیو  ارجاع گردیه. و  بنه )ب( 

    ج
ها و سوازما  آ  و بور  ای اسوتا شریتاای آ  منطقه -ج   

خوزسووتا  مجازنوود از محوو  منووابع داخلووی خووود و بخشووی از 

بخشوی و تلذیوه مصونوعی در قالوب اعتبارات طرحاوای تعادل

های خریود و نصوب شدو ن،وبت بوه توتم ن هزینوهوجوو ادارو

(های حجموووی و هوشووومند چاهاوووای آ  شمارشوووگر)ینتور

یشاورزی مجاز، اقدا  ینند و اص  مبلغ ت،ا الت پرداختوی را 

بدو  اخذ ه چگونه سود به صورت اق،اط با زمانبندی یوه بوه 

تصویب وزرای ن رو و جااد یشاورزی موی رسود، از یشواورزا  

( اق،واط %100درصود )صاحب این چاو ها دریافت یننود. صد

بخشوی منوابع آ  طرحاای اح ا) و تعادل وصولی برای اجرای

ها و سازما  ای استا زم نی در اخت ار شریتاای آ  منطقهزیر

                           .گ ردآ  و بر  خوزستا  قرار می

 د

( وجووو حاصو  از منوابع دریوافتی از %10دو درصود) -1ردیف

ها یه اقدا  بوه تفا و  ملو  و افوزایش مشتریا  داخ  شار

های ( قانو  تشوا   شوریت11نمایند موفوع مادو )حد میوا

با اصوالحات و الحاقوات  1369/ 10/ 11آ  و فافال  مصو  

براسواس  هما  اسوتا  بعدی صرف اصال  شباه آ  روستایی

و یمبود آ  شر  سالم خواهود  هما  استا شاخص جمع ت 

 شد.

موه از معادل مبلغ واریزی پوس از مبادلوه موافقتنا ...........-هو

( ایون قوانو  بوه 9جودول شومارو ) 530000-52مح  ردیم 

در اخت ار سازما  جنگ  ها و مراتع  (%50پنجاو درصد)ترت ب 

بق وه در  (%50پنجاو درصد)و جات حفظ و اح ا و آبخ زداری 

های افزایش بارو وری اخت ار جااد یشاورزی برای اجرای طر 

د توسوو  نامووه اجرائووی ایوون بنووگ وورد. آی نآ  قوورار می

های ن رو و جااد یشاورزی و سازما  برنامه و بودجوه وزارتخانه

 ............. رسد.تصویب ه تت وزیرا  میشود و بهیشور تا ه می

 جدول 530000- 30 ردیم مح  از حاصله منابع ............-و

 آ  منابع مدیریت شریت اخت ار در قانو  این( 9) شمارو

 با متبادله موافقتنامه چاارچو  رد تا گ رد می قرار ایرا 

های ساماندهی رودخانه صرف یشور بودجه و برنامه سازما 

یشور شود. گزارش عملارد مالی و عمل اتی این بند، هر سه 

های مدیریت بحرا  ماو یابار توس  وزارت ن رو به سازما 

گردد. دستورالعم  یشور و برنامه و بودجه یشور ارسال می

ماو از تاریخ ابالغ این قانو  د هرف مدت سهاجرائی این بن

 .گرددتوس  وزارت ن رو تا ه و ابالغ می

 ز

بوورای سوواماندهی سوواونتگاهاای غ ررسوومی و عشووایری،  -ز

 خارج و حریم در واقع فرسودو هایبافت با،ازی مح   اساا 

 بنوای و زیرسواخت توام ن روستاها، محدودو و شارها حریم از

 یتابخانووه، م،ووجد، مدرسووه، از ماعوو عمووومی خوودمات حووداق 

یگوواو ب،وو )، پاسووگاو و یالنتووری در ایوون پا محوو  ، روشوونایی

مناط،، شورای توسعه و برنامه ریزی استا  ها موهفند معوادل 

سام جمع ت ساین در این مناط، از ی  جمع ت هر استا  را 

 بر اساس آیو ن ناموه اجرائوی یوه بوه تصوویب ه وتت وزیورا  

( قوانو  6( بنود ) ( موادو )1جوز) ) می رسد، از مح  عوارض

برنامه ششم توسعه صرف طر  یاهش آس ب های اجتمواعی و 

محروم ت زدایی بورای محلوه هوای آسو ب دیودو و با،وازی 

 .مناط، فو  ذیر در شارستا  های هما  استا  نمایند

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور عاونتم 

 

8 

 78خالصه جلسه
سه شنبه)صبح، بعد از ظهر و 

 شب(

12/12/1399 
 

موفوع ممنوع ت یشت برن) در  1400در سال -4بند الحاقی 

 للوو شوورای آ  اسوتا   مناط، مختلم یشور بنا به تشوخ ص

 می گردد.

دولووت مالووم اسووت در واردات محصوووالت -6بنوود الحوواقی 

یشاورزی و دامی اولویوت خریود خوود را از شوریتاای ایرانوی 

فعال در حوزو یشاورزی فرا سرزم نی قورار دهود .آیو ن ناموه 

اجرایی این بنود توسو  وزارت جاواد یشواورزی بوا هماواری 

بانو  مریوزی تا وه و بوه  وزارت صنعت، معود  و تجوارت  و

الحواقی  6بند : شایا  ذمر است.ئ تصویب ه ات وزیرا  می رسود

 ( شد.ویب صقرائت و ت ،هزینه ای اعالم 

بوه تصوویب رسو د و  8بخش های هزینه ای تبصرو توضیح : 

 .بند ) ( این تبصرو به یم ، و  ارجاع گردید

 9تبصره  
ویا  مالفند ن،بت بوه های رفاو دانشجصندو  . .............. -الف

منظور پرداخوت های خوود بوهب نی اعتبار الز  در فعال تپ ش

یارانه سود و یارمزد ت،ا الت با اولویت ت،وا الت مربووط بوه 

احداث خوابگاهاای متتهل ن اقدا  ینند.دانشگاهاا و مؤس،ات 

آموزشی و پژوهشی و فناوری و پاریاای علم و فنواوری اعوم از 

توانند بوا رعایوت مفواد ایون بنود، از ن ز می دولتی و غ ردولتی

ت،ووا الت بووانای بوورای خریوود تجا ووزات صوورفا  تخصصووی و 

 .رسانی آزمایشگاهاا و یارگاهاای خود استفادو نمایندروزبه

های رفواو دانشوجویی وجوو مذیور بوه صوندو  . ............... -ب

های مزبوور عنوا  یم  جات افزایش منوابع موالی صوندو به

اساس اساسنامه مصو ، صرف پرداخوت یابد تا برتصاص میاخ

هووای رفوواهی وا  شوواریه بووه دانشووجویا  و سووایر پرداخت

دانشجویی شود. وجوو مذیور به صندو  های رفواو دانشوجویی 

وزارت علو ، تحق قات و فناوری اطالعات، باداشوت، درموا  و 

آموووزش پزشووای و دانشووگاو آزاد اسووالمی براسوواس سوورانه 

 ..یی تخص ص و واریز می گردددانشجو

مازاد هزینه تحصو لی دانشوجویا  تحوت پوشوش یم توه  -ج

امداد اما  خم نی )رو( و سازما  بازی،وتی یشوور ن،وبت بوه 

اعتبارات مندرج در این قانو  در قالوب وا  از طریو، صوندو  

رفاو دانشجویا  در اخت ار این افراد قرار می گ ورد. اق،واط وا  

راغت از تحص   و اشتلال بوه یوار افوراد، های مذیور پس از ف

پرداخت می شود. دانشجویا  تحت پوشش ناادهوای حموایتی 

مزبور و فرزندا  رزمندگا  مع،ر در اولویوت دریافوت وا  موی 

  .باشند

( قانو  برناموه ششوم 64در راستای اجرای بند )ج( مادو ) -هو

توسعه مبنی بور حمایوت از پوژوهش هوای تقافوامحور، یل وه 

(قانو  مودیریت خودمات  5او های اجرائی موفوع مادو )دستگ

یشوری یه از اعتبارات برنامه )پژوهش های یاربردی( استفادو 

(این اعتبارات  10%می ینند، مالفند حداق  معادل دو درصد )

را با اعال  فراخوا  در موفوعات مورد ن از خود، از طری، پایا  

ولتی و غ ردولتی و نامه های تحص الت تام لی دانشگاو های د

مرایز پژوهشی و پارک های علم و فناوری و سوراهای نووآوری 

  .دانشگاو آزاد اسالمی هزینه ینند

(دیگر از منابع مذیور از طری، دانشوگاو  10%حداق  دو درصد)

ها و شریت های دانش بن ا  و پژوهشادو های قانونی واب،وته 

 .به ب، ) انجا  می پذیرد

( قوانو  برناموه ششوم 64ند ) ( موادو )در راستای اجرای ب-ز

ای ( از اعتبارات هزینه%1درصد )توسعه مبنی بر اختصاص ی 

و  1یافته به دستگاهاای اجرائی )به اسوتثنای فصوول تخص ص

ریزی و ( به امور پژوهشی و توسوعه فنواوری، شوورای برناموه6

توسعه اسوتا  مجواز اسوت اعتبوارات موفووع ایون موادو را از 

( ایون 10ای استا  مندرج در جدول )بارات هزینهسرجمع اعت

قانو  ی،ر یند و با هماهنگی دسوتگاهاای اجرائوی اسوتانی و 

های پژوهشوی مصوو  و ن ازهوای ها و س استبراساس اولویت

استا  و در چاارچو  دسوتورالعم  ابالغوی سوازما  برناموه و 

های علوو ، تحق قوات و بودجه یشور یه با هماهنگی وزارتخانه

شوود، فناوری و باداشت، درما  و آموزش پزشوای تودوین می

برای امور پژوهشی و توسعه فنواوری بوه دسوتگاهاای اجرائوی 

شدو توس  آ  شورا از جملوه جاواد دانشوگاهی استانی تع  ن

 .اختصاص دهد

یرد ایون بنود را هور دستگاو های مذیور مالفند نحووو هزینوه

ق قوات و فنواوری و عالی علوو ، تحبار بوه شوورایماو ی شش

عالی علو ، تحق قوات و مریز آمار ایرا  گزارش دهند و شورای

فناوری موهم است گزارش ساالنه این بند را حدایثر تا پایوا  

به مجلس شورای اسالمی ارائه یند. مریز  1401مردادماو سال 

یرد آمار ایرا  مالم است ساالنه اطالعوات مربووط بوه هزینوه

 .نتشر یندتحق ، و توسعه را م

تا در راستای ح  م،ائ  و مشاالت خود از طریو،  ............-ح

توافقنامه با دانشگاهاا و مؤس،ات آموزش عالی و پژوهشی اعم 

هی و در قالوووب از دولتوووی و غ ردولتوووی و جاووواد دانشوووگا

های تحصو الت ناموههای یواربردی، عنواوین پایا طر )پروژو(

هووای هووای پ،ووادیتری و طر )پروژو(تام لووی، طر )پروژو(
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آموختگوا  تحصو الت تام لوی غ رشواغ  بوه تحق قاتی دانش

مصرف برسانند. درصورت واریز نشد  وجووو مربووط در موعود 

ات انتفواعی مقرر توس  هور یو  از شوریتاا، بانااوا و مؤس،و

شوود داری ی  یشور اجوازو دادو میواب،ته به دولت، به خزانه

رأسا  مبلغ مربوط را از ح،ا  آناا نزد خزانه برداشوت یوردو و 

ح،ا  خاص موفوع این بند واریوز ینود. ایون مبوالغ آ  را به

برای دانشگاهاا و مؤس،ات آموزش عوالی و پژوهشوی و جاواد 

شدو آناا در این ب نیاصی پ شدانشگاهی مازاد بر درآمد اختص

قانو  مح،و  و ع نا  پس از تبادل توافقناموه توسو  آناوا بوا 

یشوور، توسو   داری ی سازما  برنامه و بودجه یشور و خزانه

یشور به مؤس،ات آموزش عالی یوا پژوهشوی و  داری ی خزانه

شووود، یووا جاوواد دانشووگاهی طوورف قوورارداد برگشووت دادو می

ها ت،وویه یا  سال موالی یو  مبلوغ توافقناموهیه تا پاطوریبه

شووود.اعتبارات موفوووع ایوون بنوود در دانشووگاهاا و مؤس،ووات 

آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غ ردولتی و فناوری و جااد 

شوود.حداق  دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می

سام قاب  پرداخت بوه دانشوجویا ، پژوهشوگرا  پ،وادیتری، 

ختگووا  پژوهشووگر و ن روهووای یووارورز از مبلووغ هوور آمودانش

( است.شوووریتاا، بانااوووا و %60درصووود )طر )پوووروژو( شصت

( %10) درصودتوانند حدایثر تا دومؤس،ات موفوع این بند می

( هزینوه اموور پژوهشوی موذیور را از %40) درصداز مبلغ چا 

طریوو، دانشووگاهاا و مؤس،ووات پژوهشووی اعووم از دولتووی و 

اب،ته بوه خوود و جاواد دانشوگاهی در چاوارچو  غ ردولتی و

سازما  برناموه و  ..........  نامه اجرائی این بند هزینه ینند.آی ن

( ایون منوابع %100بودجه یشور ن،بت به تخص ص صددرصد)

 اقدا  و مالت مصرف آناا پایا  سال مالی بعد خواهد بود.

گوونگی نامه اجرائی این بند شام  ساز ویارهای مربوط، چآی ن

مصرف و سایر موارد به پ شنااد سازما  برنامه و بودجه یشوور 

های امووور اقتصووادی و دارایووی، علووو ، و هماوواری وزارتخانووه

تحق قووات و فنوواوری، باداشووت، درمووا  و آموووزش پزشووای، 

صنعت، معد  و تجارت و جااد یشواورزی پوس از ابوالغ ایون 

 .رسدوزیرا  می  تصویب ه تتشود و بهقانو  تا ه می

 530000 -55معادل درآمد واریزی از مح  ردیوم  ............-ط

( این قانو ، به منظور توسعه عدالت آموزشوی، 9جدول شمارو)

سازی و خرید تجا زات برای مدارس روستایی و نوسازی، مقاو 

آموزی یم توه اموداد اموا  مناط، محرو  و خوابگاهاای دانش

 .گ ردو پرورش قرار می خم نی )رو( در اخت ار وزارت آموزش

( این قانو  به ن،وبت 9مندرج در جدول شمارو )  .............-ک

( در اخت ووار وزارت ورزش و جوانووا  )بوورای %30سووی درصوود )

( در %70های مربوطوه( و هفتواد درصود )یم  به فدراسو و 

اخت ار سازما  صدا و سو مای جماووری اسوالمی ایورا  قورار 

 .گ ردمی

ارت آموزش و پورورش مالوم اسوت اعتبوارات وز -بند الحاقی

مربوط به تام ن سرانه دانش آموزی را بودو  ی،ور هور گونوه 

 .وجای به ح،ا  مدارس سراسر یشور واریز نماید

 9به تبصره بنه الحاقي 

اعتبارات موفوع قانو  استفادو متواز  از اماانوات  -بند الحاقی 

یه از ن روهای  یشور برای ارتقای سط  مناط، یمتر توسعه یافته

م،ل  ی،ر می شود برای توسعه و تقویت زیر ساختاای ردو های 

ن روهای م،ل  در مناط، محرو  و یمتر توسعه یافتوه از طریو، 

شورای برنامه ریزی استا  به آنا  اختصاص و در آ  استا  هزینه 

 .دشومی 

ئبوا .به تصویب رسو د 9بخش های هزینه ای تبصرو توضیح : 

 ردید.(دو سوم مصوب گ

     

 ( قرائت بیانیه2
نفر از نمایندگا  درخصوص تصوم م گ وری بورای  195ب ان ه 

)موسووو  « قواعود گووروو اقودا  ویوژو موالی»لووای  اسوتعماری 

، بوه شور  ذیو  ( در مجمع تشخ ص مصلحت نظا  FATF به

 قرائت گردید: 

 ب،مه تعالی

همزما  بوا اجورای برجوا  توسو  ایورا ، فشوارهای پناوا  و 

های نظوا  ری بر یشور وارد آمد تا یای دیگور از خواسوتهآشاا

( FATF )موسو  بوه« قواعد گروو اقدا  ویژو مالی»سلطه یعنی 

 پذیرفته شود.

در فضای جنس تما  ع ار اقتصادی عل وه جماووری اسوالمی، 

، پ وسوتن FATF ترین بخش دستورات یامال  س اسیخطرناک

ابله با توام ن موالی به دو ینوان، و  استعماری است: یعنی مق

( و مقابلوه بوا جورائم سوازما  یافتوه CFT تروری،م )موسو  به

بوه « فشارهای شرطی»فراملی )موسو  به پالرمو(. ایناا مبنای 

ایرانی خواهد بود یه در معرض تااجم اقتصادی آمریاوا و هوم 

 پ مانا  اوست.

ای های هالمانه، بخش عمودوبدیای است به دل   وفع تحریم

های مرسو  صورت می های مالی ایرا ، خارج از قالبل تاز فعا

داری بوه عنووا  اتوا  گ رد. در چن ن شورایطی، وزارت خزانوه

www.dotic.ir

http://dotic.ir/


 جمهوری  ریاست امورمجلس معاونت
 تقنینی امور عاونتم 

 

10 

 78خالصه جلسه
سه شنبه)صبح، بعد از ظهر و 

 شب(

12/12/1399 
 

ز  عل ه های هدفمند و نقطهجنس آمریاا، برای طراحی تحریم

ایووورا ، ن ووواز بوووه اطالعوووات اقتصوووادی دارد. پ وسوووتن بوووه 

ینود های مذیور، ما را به لحاظ حقووقی متعاود میینوان، و 

یننوودو یووا هووای تحریمیووه اطالعووات اقتصووادی را بووه طرف

 های آنا  تقدیم ین م.واسطه

اگوور چووه وزیوور محتوور  امووور خارجووه در رونوود تصووویب 

 نوه یه یرد اعال  صراحت به دهم، مجلس در CFT ینوان، و 

 بوه پ وستن با یه دهندنمی تضم نی جماور رئ س نه و ایشا 

 را موالی مشاالت تلویحا  و شود ح  مشاالت ینوان، و ، این

 بررسوی شوروع بوا متاسوفانه اموا یورد، ب ا  FATF از م،تق 

نشوانی  برخوی نظا ، مصلحت تشخ ص مجمع در FATF لوای 

انوودازی هووای غلوو  دادو شوود و مشوواالتی همچووو  عوود  راو

این،تاس، عد  اماا  انعقاد قرارداد برای خرید ایربواس، عود  

پرداخت به مرب ا  فوتبوال و  اماا  خرید وای،ن و عد  اماا 

 دادو ربو  FATF از همه مامتر نوسانات و افزایش نر  ارز، بوه

ی موذیور ع وا  شودو ادعاها همه بود  پوچ اینو هم اما. شد

 است.

امروز باید به تعب ر مقا  معظم رهبری از خووا  آشوفته نظوا  

تحم و  »سلطه برای ایرا  دقتی دوچندا  شود یه فرمودنود: 

ها مماون ی، خ لی چ ز خطرنایی است ... این شرطفشار شرط

ای باشود ... ینندوینندو و هالکهای به شدت گمراواست شرط

موا ن وز «. عالج این، فاستقم یما امرت و من تا  معو  اسوت

معتقدیم راهاار مواجاه با این تحم   جدید، فمن اسوتقامت 

 ها است.سازی تحریمو توی  به خدا، اتخاذ راهبرد خنثی

الولل، هر نو  تصویب ولوو روشن است که از منظر حقوق بین

، بوه منزلوه عیوویت در معاهوده و «الحاق مشروط»به اسم 

پذیرش تکالیف مندرج در آن و الزم االجرا بوودن آن بورای 

، صورفاً بورای «هاعدم اجرا تا لغو تحریم»کشور است. شرط 

لی تسلیم دولت ایران، پیشنهاد شده و درحقیقت مصر  داخ

توجه ناکافی به شروط رهبری و عبور »دارد. آن هم دولتی که 

 را در کارنامه خود دارد.« از خطوط قرمز برجام

تصویم به الحاق مشروط، با توجه به عدم کفایت شروط برای 

ها به دالیل متقن و تجربه شوده حقووقی، کشوور کنوانسیون

 ها قرار خواهد گرفت.عوالً در معرض اجرای کنوانسیون

در پایان تاکید می گردد که راهبرد اصولی و اساسوی نظوام 

اسالمی بور اسواب بیانوات مصورح مقوام معظوم رهبوری، 

ریزی کشوور هاست و برنامهاثرکردن تحریمسازی و بیخنثی

 .ها صورت گیردباید بر فرض ماندگاری تحریم

:  آقای ام رآبادی اهاار داشت این ب ان ه در حزم به ذمر است 

نفر بودو ، باه امضا)  211از هار یه تعداد حضار  جل،ه بعد

 نفر رس دو است. 195

(تذمرات آیین نامه ایه اخطار قانو  اساسي و تدذمرات 3

 شفاهي

در توذیر شوفاهی  نمایندهه چابهدار: معین الهین سعیهیآقای 

گفت: نویر مرد  و سرباز نظا  جماوری اسالمی ه،ت م، فریاد 

تا  س ،وتا  و بلوچ،وتا  بلند دردهوای فروخفتوه مورد  اسو

ه،ت م ، اما ن ازی به اش  تم،ا  دشمنا  ملت ایرا  و نظوا  

 اسالمی نداریم.

کشورهایی چوون اظهار داشت: رئیس جوهور؛  وی خطاب به 

 سوریه، افغانستان کوه سوال هوا جنوخ داخلوی را تجربوه

می کنند، این میزان از تورم را ندارند، بعد از پورواز مورا از  

ردم، نوبت به میوه رسیده است تا تبدیل به یک سفره های م

 رویای دست نیافتنی برای مردم شود.

آقای رئیس جوهور؛ اگر قادر به حل مشکالت مردم نیسوتید، 

الاقل صادقانه از پیشگاه ملت بزرگ ایران عذرخواهی کنیود. 

نتایج تاریخی نشان می دهود کوه هوی کس از عوذرخواهی 

 نورده است.

گا  مجلس ادامه داد: مقا  معظم رهبوری وی خطا  به نمایند

می فرمایند یه مراد من از قاچا  آ  یولبر بلوچ،تانی ن ،ت، 

بی تعار  بگویم تا وقتی هی  زیرساخت اقتصادی و توسوعه 

ای در مرزهای سیسوتان و بلوچسوتان ایجواد نکورده ایود، 

سوخت بری و کولبری نه یک اختیوار، بلکوه یوک اجتنواب 

 تاریخی است.

: آقای وزیر؛ سری به باداشت و درما ، گفت به وزیر  خطا  -

ب مارستا  های چاباار و ن   شار بزن د تا فاجعه درموا  را از 

 نزدی  لمس ین د.

وی خطا  به نمایندگا  مجلس گفوت: عصوارو فضوائ  ملوت؛ 

هرگاو یه نا  استا  س ،تا  و بلوچ،تا  در خانه ملت مطور  

اید. دست شما را می بوسوم  شدو است، جانانه از آ  دفاع یردو

یافی طوال اما فاصله های تاریخی به گونه ای است یه دیگر ید 

 ن ،ت یه باید ید ب ضا داشت.

 ملووت بووزرر ایوورا ، پووروژو هووای ورزشووی مووا تبوودی  بووه 

زیرساخت های تاریخی شدو است، از بس یه فاوری بوه حوال 

 آناا نشدو است، از وزیر ورزش می خواهم یه تودب ری یننود و

یا این پروژو ها را به وزارت م راث فرهنگی و گردشگری واگذار 
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ینند. من بار یه خوانم غزل حافظ و سعدی/ در شوار غریبوی 

 .یه در آ  فام سخن ن ،ت

 توذیر در   نمایندهه مهریدز و بدافق: محمهرضا صباغیا آقای  

 حقوو  خصووص در پورورش و آمووزش وزیور به خود شفاهی

 ویوژو بوه مرد  دوش روی بر فشار: خدمتی،گفت خرید معلما 

 هوم خودمتی خریود معلموا  و اسوت زیاد جامعه فع م قشر

او است یه حقو  دریافت ناردو اند، این وفع ت بوه م ندینچ

ه چ عنوا  قاب  تحم  ن ،ت چرا یه آ  ها هم خانوادو داشته 

و شرای  سختی را موی گذراننود از ایون رو از وزیور آمووزش و 

 پرورش می خواهم این موفوع را پ گ ری یند.

بوودیم یوه  1400ما در مجلس سرگر  بررسی الیحوه بودجوه 

ارو ای هم جز این نداشت م، اما فشار اقتصادی بور روی البته چ

دوش مرد  سنگ نی می یند و حتی توام ن یاالهوای اساسوی 

هم برای مرد  دشوار شدو است لذا باید فار اساسی برای ایون 

 موفوع صورت گرفته و ب ش از پ ش مورد توجه قرار بده م.

عه ما در حال تصویب بودجه و تع  ن حقو  اقشار مختلم جام

برابر افوزایش پ ودا  2.5ه،ت م در مجلس قب  حدایثر حقو  

یرد و فاصله ب ن مدیرا  با افرادی یوه حوداق  حقوو  را موی 

برابر شد. ما به برخی از یارمندا  وزارتخانه ها مانند  15گ رند 

وزارت علو  و تحق قات و فنواوری و باداشوت و درموا  توجوه 

ن وز بایود موورد توجوه  یردیم اما بازنش،تگا  و مصوبه بگ را 

قرار بگ رند البته نمایندگا  خودشوا  حتموا بوه ایون موفووع 

مطلع ه،تند اما این را یادآوری می ینم یه بودجه تما  نشدو 

و باید یاری برای یاهش شااف طبقاتی انجا  بده م چورا یوه 

 .این یار تناا از عادو مجلس برمی آید

در جریوا  بررسوی :  نماینهه  تربت حیهریده  محسن زنگنهآقای 

در اخطوار قوانو   1400ای الیحوه بودجوه سوال بخش هزینوه

قوانو  اساسوی سووگندی در  67اساسی، گفت: براساس اصو  

دو ایم، در این سوگند آمودو اسوت ابتدای ورود به مجلس خور

یه من در برابر قرآ  مج د به خدای قادر متعادل سووگند یواد 

می ینم یه با تا ه بر شرف ان،انی خویش تعاد موی دهوم توا 

پاسدار حریم اسال  و نگابا  دسوتاورد انقوال  اسوالمی ملوت 

 ایرا  باشم.

همچن ن گفته ایم از قانو  اساسی دفاع ینم و در گفوت هوا و 

نوشته ها و اهاارنظرها استقالل یشور و آزادی مرد  و توام ن 

 مصال  آ  ها را مدنظر داشته باشم.

درروزهایی یه بحث بودجه مطر  است برخوی دوسوتا  بورای 

ایناه نمایندگا  را تا  ) یننود بورای منطقوه خوود یوا بورای 

پ شنااد خود رأی بگ رند متاسفانه ق،وم ناموه را زیور پوا موی 

تال م نداریم برای گورفتن رأی چ وزی را بور زبوا  گذارند، ما 

ب اوریم یه صدها دستاورد جماوری اسالمی را زیر سوال ببرد. 

ما مجلس ام د نا  گرفته ایم آیا واقعا ی،انی یه از رسانه ملوی 

صدای ما را می شنوند از ما ام د دریافت می ینند یا به آ  هوا 

 یاس و ناام دی تزری، می ین م.

ی می ین م و پ شنااد موا رأی نموی آورد تال وم برفرض دفاع

قانونی و شرعی دیگری جوز ایون نوداریم اموا در همو ن چنود 

جل،ه یشاورزی یشور را بوا خواک یا،وا  یوردیم، صونعت و 

معد ، نفت، پتروش می و بعضی از استا  هوا را بوا واژو هوایی 

مطر  یردیم یه به عنوا  فردی یه اقتصاد پالووی را مطالعوه 

و اقتصاد ایرا  را مشاهدو می ینم با توجه بوه شورای   یردو ا 

تحریمی با مشاالتی مواجوه اسوت بایود در ب وا  صوحبت هوا 

 م،ائ  را رعایت ین م.

با وجود ایناه نا  شا د سل مانی را می بریم باید مراقبت ین م 

در بحث های خودما  خدایی ناوردو دسوتاوردهای جماووری 

قضو ه ایون اسوت یوه در هور اسالمی زیر سوال نرود، واقع ت 

حوزو ای نگاو ین م با توجه بوه واقع وت هوای موجوود دن وا و 

یشور بعضی آس ب ها طوالنی مدت اسوت از ایون رو خوواهش 

می ینم برای گرفتن رأی ه چ وه فه و تال م شرعی و قانونی 

نداریم یه دستاوردهای جماوری اسالمی ایورا  را زیور سووال 

وی شوادا و اموا  و بق وه مورد  ببریم و فردای ق اموت جوابگو

 باش م.

 در دوستا : گفت : مجلس رئیس نایب ده هاشميقاضي زا آقای 

 هلوم دچوار ینو م مراقبوت بایود هوا مخالفت و دفاع ها، نط،

 شوادا خو  پایه بر ین هلم به نظا  مقدس یهتر بزرر نشویم،

 دسووتاوردها بوورد  سوووال زیوور داشووته، ب،وو اری دسووتاوردهای

 .باشند داشته ب شتری مراعات دوستا  رود می انتظار است،

 

 امشب 19م  تنفس ه ادامه جلسه ساعت ( اعال4
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شدددنبه مدددورخ سددده  روز78ادامددده جلسددده

 )شب(121/12/1399

مد   1400(ادامه رسیهگي به حیحه بودجده سدال 1 

 مشور)هزینه ها(

در بخش  هزینه ها ، موارد هزینه ای  با  قلم معموولی ،  نکته:

موارد اصالحی به صورت رنگوی )طوسوی( و مووارد حوذفی بوه 

س او  و بخش درآمدی  به صورت نقطوه چو ن مشوخص رنس 

 گردیدو است.

پس از ارایه پ شوناادها و اهاوارات مخوالم، موافو،، نماینودو 

و بنودهایی  11و  10تبصرو های ،دولت و سخنگوی یم ، و 

به تصویب رس د و ادامه بحوث بوه جل،وه آینودو  12از تبصرو 

 مویول شد.

 10تبصره   

 10تبصره 

منابع حاصله در اخت ار سازما  راهداری و حمو   ............ -الف

ای یشور، ن روی انتظامی جماوری اسالمی ایرا  و و نق  جادو

گ رد تا در ردیفاای مربووط بوه سازما  اورژانس یشور قرار می

( این قانو  در امور منجر به 7این دستگاهاا در جدول شمارو )

مریوزی یاهش تصادفات و مورر و م ور، هزینوه شوود. ب موه 

جماوری اسالمی ایرا  موهم به نظارت بور اجورای ایون بنود 

ای یشوور، ن وروی است. سازما  راهداری و حم  و نق  جوادو

انتظامی جماوری اسوالمی ایورا  و سوازما  اورژانوس یشوور 

بوار درخصووص ماو ی موهفند گزارش عملارد خود را هر سه

می نحوو هزینه وجوو مذیور به ب موه مریوزی جماووری اسوال

ایرا  و سازما  برنامه و بودجه یشور گوزارش دهند.تخصو ص 

الذیر توس  سازما  ماهه به دستگاهاای اجرائی فو اعتبار سه

 .پذیردبرنامه و بودجه یشور براساس عملارد صورت می

در مووورد آرای حوو  اخووتالف مراجووع بوو ن دسووتگاهاای  -ب

و ( 134اجرائی یه در اجرای اصوول یاصود و سوی و چاوار  )

( قانو  اساسی و یا در اجرای قووان ن 139یاصد و سی و نام )

و مقررات مربوط صادر شدو است، چنانچه به هر دل   دستگاو 

رب  از اجرای تصم م مراجع ح  اختالف خودداری اجرائی ذی

یند، سازما  برنامه و بودجه یشور مطاب، رأی مراجوع موذیور 

گذشووته باشوود، از ماو از توواریخ ابووالغ رأی یووه حوودایثر هجوودو

اعتبارات بودجه سنواتی دستگاو، مبلوغ مربوطوه را ی،ور و بوه 

ینود. در خصووص نفوع افوافه میاعتبارات دستگاو اجرائی ذی

شریتاای دولتی و یا مؤس،ات انتفاعی واب،ته به دولت، اجرای 

تال م مذیور از محو  ح،وا  شوریتاا و مؤس،وات انتفواعی 

رعادو وزارت امور اقتصوادی داری ی  یشور بیادشدو نزد خزانه

 .باشدیشور( می داری ی و دارایی )خزانه

معادل مبلغ افزایش یافته  به شر  زیر اختصاص .........-ج

 می یابد:
 مبلووووغ یوووو  هووووزار و پانصوووود م ل ووووارد - 1ردیووووم 

( ریوال جاووت هزینووه معلووول ن 1 /500  /000  /000  /000) 

دگی و پ شوگ ری شدید و فایعه نخاعی ناشی از تصادفات راننو

 از معلول ت در اخت ار سازما  بازی،تی

 م ل ووووارد پانصوووود و هووووزار  مبلووووغ یوووو  - 2ردیووووم 

 راهاووای اصووال  جاووت ریووال( 1 /500  /000  /000  /000) 

ای روسوتاه و شوارها خ وز حادثوه نقواط در معوابر و روستایی

 مناط، محرو  مرزی یشور در اخت ار وزارت راو و شارسازی

( 000/000/000/000/1یو  هوزار م ل وارد)مبلوغ  - 3ردیم 

ریال برای حوادث جادو ای و تجا زات موورد ن واز درموانی در 

 اخت ار جمع ت هالل احمر جماوری اسالمی ایرا 

( 000/000/000/000/1)م ل وارد هوزار یو   مبلغ - 4ردیم 

 در تشوری  اتوا  اماانوات و تجا وزات خریود یم  برای ریال

 .یشور ونیقان پزشای سازما  اخت ار

  /000و معوادل ب ،وت هوزار م ل وارد)  .........بند الحاقی

  برای تقویت توا  عمل اتی به آ ریال( 20 /000  /000  /000

 .ن روی انتظامی جماوری اسالمی ایرا  اختصاص می یابد

 به تصویب رس د. 10بخش های هزینه ای تبصرو توضیح : 

 11تبصره 

 –الف 

،ری اعتبارات دیه محاوما  مع،ر به منظور تتم ن ی -1ردیف

جرائم غ رعمد ناشی از تصادف با اولویت زنا  مع،ر و موواردی 

المال یا یه پرداخت خ،ارت ناشی از تصادف افراد بر عادو ب ت

دولت است، وزیر دادگ،وتری مجواز اسوت بوا تصوویب ه وتت 

نظارت صندو  تتم ن خ،ارتاای بدنی حدایثر توا سوه هوزار و 

( ریال از منوابع درآمود 3.500.000.000.000)پانصد م ل ارد 

( قووانو  ب مووه 24سوواالنه موفوووع بنوودهای )ث( و )ج( مووادو )

اجباری خ،ارات واردشدو به شخص ثالث در اثر حوادث ناشوی 

را از محو  اعتبوارات  1395/  2/  20از وسای  نقل وه مصوو  

( این قانو  دریافت و هزینوه 7جدول شمارو ) 110600ردیم 

ن اساس، مدیرعام  صندو  مزبور مالم است با اعال  برای.یند

ماهه وزیر دادگ،تری، مبلغ یادشدو را به ن،بت در مقاطع سوه
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در اخت ووار وزارت دادگ،ووتری قوورار دهوود. وزارت دادگ،ووتری 

مالم است گزارش عملارد این بند را هر سه ماو یو  بوار بوه 

اعی های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتمیم ، و 

 .و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ارائه یند

های بدنی مالم اسوت دیوه صندو  تتم ن خ،ارت - 2ردیف

زندان ا  حووادث راننودگی غ رعمود را یوه بوه دل و  هرگونوه 

های ب مه و صندو  مذیور در محدودیت سقم تعادات شریت

برند و قب  از الزمواالجرا) شود  قوانو  ب موه زندا  به سر می

باری خ،ارات واردشدو به شخص ثالث در اثر حوادث ناشوی اج

اند، تتم ن ینود توا پوس از معرفوی از وسای  نقل ه زندانی شدو

ستاد دیه یشور به صورت بالعوض ن،بت به آزادی آناوا اقودا  

 .شود

به منظور پرداخت خ،ارت به افورادی یوه جبورا   - 3ردیف

خزانه داری یو  المال یا دولت است، خ،ارت آناا بر عادو ب ت

هووای ( از منووابع ردیم10%یشووور مالووم اسووت دو درصوود )

های وصولی راهنموایی و راننودگی و خودمات درآمدی )جریمه

های دادرسی و جزای قضائی وصولی توس  قوو قضائ ه و هزینه

نقدی وصولی تعزیرات حاومتی( تا سوقم پون) هوزار م ل وارد 

نزد خزانه  160119( ریال را به ردیم 5،000،000،000،000)

داری ی  یشور واریز نماید. منابع حاص  به صوورت ماهانوه از 

 وزارت اخت وووار در 530000-64 ایطریووو، ردیوووم هزینوووه

مفاد این حام با حفظ منوابع  و منابع. گ ردمی قرار دادگ،تری

 .( این بند است2( و )1و حام اجزا))

وزارت دادگ،ووتری مالووم اسووت از محوو  منووابع  - 4ردیووف

این بند ن،بت به پرداخت دیه م،تحقا  دریافت دیوه ( 3جز))

شام  مقتوال  و مجروحا  ناشی از عبور غ رمجواز از مورز یوه 

های ارتش، سپاو و مرزبانی مورد اصابت گلوله قورار توس  یگا 

اند و همچن ن سوربازانی یوه در محو   پادگوا  در اثور گرفته

توش شووند، بوا معرفوی ارحوادث مختلم یشته یا مجورو  می

جماوری اسالمی ایورا ، ن وروی انتظوامی جماووری اسوالمی 

ایرا  و سپاو پاسدارا  انقال  اسالمی تا سوقم ب ،وت درصود 

 .نماید اقدا   530000-64( از مح  اعتبارات ردیم %20)

 -هو

( قوانو  رسو دگی بوه تخلفوات 8در اجرای موادو )   -1ردیف

دی بوا اصوالحات و الحاقوات بعو 8/12/1389رانندگی مصوو  

های رانندگی براساس اعال  پل س راهنموایی تخلفات و جریمه

و رانندگی ن روی انتظامی از طری، پ ام  به مالاا  خودروهوا 

شود.یارور )اپراتور(های تلفن هموراو موهفنود هزینوه اعال  می

ها را در قبوض تلفن همراو مالاا  وسو له نقل وه درج و پ ام 

 .ینندمبالغ مربوطه را از آناا دریافت 

واریز می شود  و پوس از گوردش خزانوه بوه .......1بند الحاقی

 108200( در قالب ردیم هزینه ای %100صورت صد درصد )

 .( به سازما  مذیور اختصاص می یابد9جدول شمارو )

به منظور توسعه زیرساختاا و هرف تاای پل س -3بند الحاقی

امن ت اقتصادی برای مقابله با محتاورا  و قاچاقچ وا  یواال و 

 احاوا  صودور از حاصو  درآمد از( %20)درصد ب ،ت  خودرو

 انتظوامی ن وروی بوه یواال قاچاقچ وا  و محتاورا  بوه مربوط

 .یابد می اختصاص ایرا  اسالمی جماوری

مبلووغ پانصوود و نووود و هشووت م ل ووارد  -4بنوود الحوواقی 

 یشووور از خووروج عوووارض از ریووال( 598 /000  /000  /000 )

 مصووو  افووزودو ارزش بوور مال ووات قووانو ( 45)مووادو موفوووع

 موفووع مورزی روستاهای مح   با،ازی جات 17/2/1387

برنامه ششم توسعه یشوور در ( قانو  27)مادو(  )بند( 5)جز)

 .گ رداخت ار بن اد م،ان انقال  اسالمی قرار می

 به تصویب رس د. 11بخش های هزینه ای تبصرو توضیح : 

 12تبصره  

و ردیف های آ  به ممیسیو  ارجداع  12بنه الف تبصره -

 گردیه.

 بخش هزینه ای بند ئب( عینا به تصویب رسید.-

آن عینا به  3الی  1های بخش هزینه ای بند ج و ردیف  -

 تصویب رسید.

آن عینوا  3الی 1بند ئد( و ردیف های  بخش هزینه ای  -

 به تصویب رسید.

 جز الحاقی عینا به تصویب رسید.بخش هزینه ای -

 به تصویب رسید.بند ئهو( بخش هزینه ای  -

(تذمرات آیین نامه ایه اخطار قانو  اساسي و تدذمرات 2

 شفاهي

 خوود شوفاهی توذیر در نمایندهه بیجدار:  علیرضا زنهیا آقای 

 م،و ر در پ شوناادات انبووو بوا و شو وو همو ن بوا اگور: گفت

 بررسوی هوم دیگور هفتوه دو تا برویم پ ش بودجه به رس دگی

 .رسدنمی اتما  به الیحه این

درصود هوم  10شود یو  پ شونااد ب نی میهنگامی یه پ ش

آورد و حتی مشابه آ  هم قبال طر  شودو اصورار بوه رأی نمی

طوور  آ  هوور چووه ب شووتر بوور خ،ووتگی و ی ف ووت رسوو دگی 
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خواهم ن،وبت بوه ایون تتث رگذار خواهد بود لذا از هماارا  می

 یت الز  را داشته باشند.موفوع عنا

از رئ س سازما  سنجش برای انتخا  شارستا  ب جوار بورای 

ینم مح  آزمو  استخدامی وزارت باداشت و درما  تشار می

و همچن ن از اعضای یم ، و  تلف ، به ویژو آقای نادرا  بوه 

دل   توجه بوه منواط، محورو  بوه ویوژو پوروژو زیرسواختی و 

همودا  و سونندج از طریو، ب جوار آهن سراسری تبریز بوه راو

 یمال تشار را دار .

در تذیری به وزیر جااد یشواورزی تصوری  یورد: عل ورغم  وی

ایناه ه چ نظارتی بر ق مت یاالهای اساسی بوه ویوژو مورغ در 

یشور وجود ندارد، این موفوع در استا  یردستا  حادتر بوودو 

نقواط  تور از سوایرو ق مت مرغ در شارستا  ب جار ب، ار گرا 

خواهم ن،بت به رسد، از مدیرا  استانی مییشور به فروش می

 این موفوع توجه ب شتری داشته باشند.

در تذیری خطا  به وزیر راو و شارسازی گفوت: یجوای دن وا 

بورد؛ عمل وات متری سه سوال زموا  می 200ساخت پ ادو راو 

اجرایی پ ادو راو خ ابا  شا د اردال  طوالنی شدو و این رونود 

 .موجب تعط لی ی،به و ریود بازار سنتی ب جار شدو است

در توذیر شوفاهی بوا    نماینهه زنجدا : مصطفي طاهری آقای

بودجه گفت: یارآمدی بودجوه  اشارو به بودجه سازما  برنامه و

هر یشور منوط به شفاف ت بودجه اسوت و از پ امودهای نبوود 

این شفاف ت، فقدا  تعادل آ  و افزایش احتمال ی،ری بودجه 

اسووت یووه موجووب افووزایش نقوودینگی و تووور  اف،ارگ،وو خته 

 شود.می

ام،ال برای نخ،ت ن بار رقم درآمدی بودجوه از یو  م ل وو  

ایون رقوم ب،و ار بوزرر اسوت و موجوب  م ل ارد دالر گذشت،

 شود.افزایش نقدینگی می

( یو  رقوم 14ق،مت های بودجه غ رشفاف است،: در تبصرو )

هزار م ل ارد تومانی داریم یه در جداول بودجوه ن امودو،  330

 30هزار م ل ارد توموا  و  150( دو رقم 2همچن ن در تبصرو )

بودجوه ن ،وت  هزار م ل ارد توما  آمدو یه آ  هم در جوداول

هزار م ل وارد توموا   90( ن ز دو رقم 1فمن ایناه در تبصرو )

هزار م ل ارد توما  وجود دارد یه جموع  40برای ق ر رایگا  و 

ها آمودو شود و عمال  در تبصوروهزار م ل ارد توما  می 640آ  

 اما در جداول ن ،ت.

هوزار م ل وارد  200همچن ن ارقا  ریز دیگری وجود دارد یوه 

هوزار  800ینود یعنوی نزدیو  وما  به ایون رقوم افوافه میت

م ل ارد توما  غ رشفاف ت در بودجه داریم یه م زا  درآمد آ  

م ل و  م ل ارد دالر رساندو است یوه موجوب توور   1.8را به 

 شود.اف،ارگ، خته می

در پایووان دربوواره مجوعووی کووه قوورار اسووت بووه زودی  وی

 مطورح مباحث به ایندگاننو: گفت شود، برگزار FATF درباره

 را شوروط و شورط قبوول و دارنود باور امروز بیانیه در شده

 شوربی هور آموده هوم وین درعهدنامه چنان ه پذیریمنوی

 الوللوی بین معاهدات در و است خودمان فریب عوالً بگذاریم

 نیست. مرسوم چیزی چنین

در اخطار قوانو  اساسوی  د:آقای نوری قزلجه نماینهه بستا  آبا

قانو  اساسی گفوت، ایون  112با استناد به اص  هاار داشت :ا

اص  می گوید مجمع تشخ ص مصلحت نظا  بورای تشوخ ص 

مصلحت در مواردی یه مصوبه مجلس را شورای نگابا  خالف 

موازین شرع و یا قانو  اساسی بداند و مجلس با درنظر گورفتن 

و در مصلحت نظا  ، نظر شورای نگابا  را تام ن ناند و مشاور

امور یه رهبری به آنا  ارجاع می دهد و سایر وهوایفی یوه در 

این قانو  ذیر شودو بوه دسوتور رهبوری تشوا   موی شوود . 

اعضای ثابت و متل ر این مجموع را مقوا  رهبوری تع و ن موی 

نماید.مقررات مربووط بوه مجموع توسو  خوود اعضوا) تا وه و 

وز دب ر تصویب و به تای د مقا  معظم رهبری خواهد رس د. امر

ه ات ری ،ه ب ان ه ای را قرائت یردنود یوه از دو منظور قابو  

توجه است. اوال  چو  نظر ارجاعی مجمع ، نظر مجلس گذشته 

است و قوانو  هوم اجوازو نودادو مجلوس جدیود نظور رسومی 

جدیدی ارایه یند ، بنابراین تعدادی از نماینودگا  مجلوس بوه 

بر اساس آی ن صورت غ ررسمی نظر خویش را ب ا  یردند یه 

نامه است و درست.البته این ب ان ه نظر امضآ ینندگا  است نه 

قوانو   112نظر مجلس، اموا از منظور دیگور بور اسواس اصو  

نزله دیدگاو رسمی مجلوس اسوت و ماساسی اگر این ب ان ه به 

اگر به عنوا  تذیر و یادآوری و یا تع  ن تال وم بورای مجموع 

اصو  وجاهوت نودارد و  است در این صورت م،تند بوه همو ن

قطعا  اعضای مجمع بر اساس وه فه ذاتی خودشا  با درایوت و 

نفوع  تدب ر ، تصم می متناسب با مصلحت می گ رند و قطعا  به

 منافع ملی خواهد بود.

در پاسخ بوه ایون اخطوار قوانو  اساسوی ،   آقای دمتر قالیباف:

) یوردو نفر آ  را امضا 215گفت :نمایندگا  ب ان ه ای با تعداد 

بودند یه طب، روال عادی قرائت شد . بنوابراین اعتوراض شوما 

 .وارد ن ،ت

: در اخطار قانو  اساسی با استناد آقای سلیوی نواینده محالت

بنود پون) قوانو  اساسوی در خصووص طورد یامو   3به اص  
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اشارو یورد  fatfاستعمار و جلوگ ری از نفوذ اجانب به موفوع 

معاهدات وین ح، شورط در ایون و گفت: بر اساس ینوان، و  

نوع قراردادهای ب ن المللوی نافوذ ن ،وت . برخوی یوه ادعوای 

رغم آناوه موی داننود ، ینوان،و و   حقوقدانی می ینند ، علی

مصووو  شوودو  1369ویوون مووادر ینوان،وو و  بووودو و در سووال 

واماووا  حوو، شوورط درآ  وجووود نوودارد ، اگوور گرداننوودگا  

fatf معاهودو بورای مبوارزو بوا صداقت دارند و می گویند ایون

تروری،م است ، ابتدا اطالعات ی،وانی یوه شوا د سول مانی و 

شا د فخری زادو را ترور یردند را در اخت ار ما بگذارنود، چورا 

سایت ه،تند؟ اگر بر این باورند یوه اطالعوات افورادی را یوه 

امروز در یشورهای خودشا  حضور دارنود و شوا د باشوتی و 

در اخت ار ما قرار دهند. آمریاوا صوراحتا  مطاری را ترور یردند 

اعال  یردو یه بن سلما  دستور قتو  خاشوقچی را دادو ، اموا 

چه برخوردی با عرب،تا  داشتند؟ این نشا  می دهد یوه ایون 

ند برای ایناه به ما فشوار ب اورنود، مصور اسازماناا ساخته شدو 

ح، شرط قائ  شد. آناوا نپذیرفتنود، حوال چور ایون مووارد را 

 فراموش یردند.

امروز بی یک بیانیه فنوی و حقووقی از مجوو  درخواسوت 

ر فشار رسانه ها قرار نگیرند، مگر آقوای یکردیم که تحت تاث

آقای ظریف در مجلوس نگفتنود، کوه هوی   رییس جوهور و

تیوینی برای باز شدن فیای مبادالت بانکی پوس از تاییود 

fatfن معاهوده را ایو هوجود ندارد ، حاال چه ضرورتی دارد ک

امکان انتقوال  fatfویستن به ینپ ابپذیریم. دولت اعالم  کرد ب

پول برای خرید واکسن وجود ندارد. اما پس از چند روز ایون 

 پول را انتقال دادند

در تذیری با اشارو به ب ان ه :  آقای نقه علي نماینهه خمیني شهر

گفوت، ب ان وه مجلوس بوه عنووا  موفوع fatfمجلس در بوارو 

س انقالبی در مقاب  لوای  چاارگانه می باشود یوه توسو  مجل

نفر از نمایندگا  امضا) شدو اسوت.یعنی حودود  200قریب به 

نفر از نمایندگا  این لوای  را استعماری و خوالف مصوال   200

یشور می دانند و از مجمع تشخ ص مصلحت تقافا یردند یوه 

بوت در صورت مطر  شد  ایون لووای  بوه ایون لووای  رای مث

ندهند.اعال  موی یونم یوه اهاوار نظوری یوه توسو  یاوی از 

نمایندگا  مطر  شد ، نظر شخصی وی بوودو و بوه ی،وانی از 

ب رو  نش،ته اند و به برخوی خوب  و خطاهوا دل ب،وته انود ، 

م گویم یه یوور خونودو انود. وی در اداموه اهاوار داشوت، موا 

 قال باف را نوه ریو س مجلوس ، بلاوه جلوودار نبورد اقتصوادی

می دان م . ما پشت سر آقای قال باف به رس د  به منویاتمقا   

 معظم رهبری یار می ین م

 

 

 

 

در جلسه علنی نوبت سووم امشوب آقای دکتر قالیبا  نکته:  

شنبه( گفت: مجلس فردا ئچهارشونبه( در سوه شویفت ئسه

شنبه در نوبت صبح برای ادامه رسیدگی بوه کاری و روز پنج

 .تشووکیل جلسووه خواهوود داد جزییووات الیحووه بودجووه

شونبه تشوکیل به گفته وی، کویسیون تلفی  نیز عصور پنج

 .جلسه خواهد داد

شدنبه مدورخ چهار اعالم ختم جلسه ه جلسه آینهه روز(3
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